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Internationell hjälp
MSB:s stöd vid händelser
Vid en händelse kan MSB stödja aktörer på olika sätt.
MSB kan stödja med att skapa förutsättningar för samordning mellan olika
områden. Myndigheten tar inte över ansvaret från ansvarig aktör, men kan genom
stödet stärka aktörernas förmåga till en effektiv insats. Samordningsstöd lämnas
exempelvis i inventering och koordinering av resurser, kommunikation till
allmänheten och media, lägesbilder och analyser.
Vidare har MSB förstärkningsresurser inom olika områden i form av materiel och
personal. Myndigheten har också möjlighet att bistå med expertis inom ett flertal
sakområden.
MSB har också en särskild förstärkningsresurs Värdlandsstöd, som kan bistå vid
mottagande av internationellt stöd.
Läs mer här: https://www.msb.se/sv/Om-MSB/Nyheter-ochpress/Nyheter/Nyheter-fran-MSB/Vagledning-i-att-ta-emot-internationellt-stod/

TiB – kontakten in till MSB 24/7
Tjänsteman i beredskap, TiB, är MSB:s kontaktpunkt dygnet runt. För att kunna
upptäcka händelser i ett tidigt skede och minska tiden mellan upptäckt och åtgärd,
bedriver MSB genom TiB-funktionen omvärldsbevakning både nationellt och
internationellt samt upprätthåller en samlad lägesbild utifrån myndighetens roll
och uppdrag. MSB får också information om händelser via ansvariga myndigheter
och via SOS Alarm.
TiB tar emot och förmedlar förfrågningar om resurs- och/eller expertstöd från
nationella och internationella aktörer. MSB:s TiB är också nationell kontaktpunkt
för EU:s ERCC och Nato:s motsvarande EADRCC,
MSB:s TiB kan nås på 054-150 150 dygnet runt.

ERCC (Emergency Response Coordination Centre)
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ERCC är kontaktpunkt vid EU-kommissionen och har till uppgift att analysera
och värdera information om händelser både inom och utom EU. ERCC koordinerar
medlemsländernas begäran om hjälp samt meddelar det drabbade landet vilken
hjälp som finns att tillgå. Målsättningen är att öka medlemsstaternas förmåga
att bekämpa olje- och kemikalieutsläpp samt att ytterligare öka det internationella
samarbetet. I Bryssel finns en dygnet-runt-bemannad informationscentral, som
kan samordna insatser vid en större miljöolycka till sjöss. MSB är kontaktpunkt
gentemot ERCC för civilskyddsfrågor.
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